Tigrinya

ክፍሊ/ዓመት 1 ‘ን 2 ‘ን

ቁጽርታት:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ብናይ ቁፅሪ ጸወታ ዝኾኑ ርእይቶታት
ፍሕኛ ብምጽብጻብ

ምድላይ ቁጽሪ ተርጋ መኪና

ነንሕድሕዲኡ ፍሕኛ ናብቲ ባይታ ከይተንከፈ ክንደይ ግዘ ዝኸውን
ምጽብጻብ ከምዝኸኣልካ ምቁጻር። ናብ ባይታ ክወድቕ እንከሎ
እንዳጋና ምጅማር።.

1 ቁጽሪ ንዘለዎ ናይ ማኪና ታርጋ ቁጽሪ ምርኣይ።
ብድሕሪኡ‘ድማ 2 ዘለዎን 3 ቁጽሪ ንዘለዎ ብምርኣይ ምቅጻል።
ኣብቲ ታርጋ ቁጽሪታት ብሓባር ብምድማር ወይኻዓ ታሕታዋይ
ንዝኾነ ቁጽሪ ካብቲ ዓቢ ቁጽሪ ክወስድዎ ብምሕታት ዝበለጸ
የዘናግዕ እዩ።

ገበጣ መሰል መጻወቲ/ Dominoes
ነጥቢታት ምቁጻርን መምሣል።
ሰለዳ ጸወታ/Board games
ናብ ሰሌዳ ክትኸይድ እንከሎ ነቲ ክፍቲ ቦታ ምቁጻር። ዝሕተት:
እቲ ክፍቲ ቦታ ቅድሚ ምውድኡ ክንደይ ተሪፉካ?
ብኤሌክትሮኒክስ ጸወታ
ንናይ ዕንደራ ጸወታታት፣ ብናይ ላፕቶብ ፕሮግራማት፣ ብዌብሳይቲ
ጌርካ ውድድርን ናይ ስፖርቲ ጸወታ ዘጠቓለለ። ምስውላድኻ ብናይ
ኮምፑውተር ናይ ዕንደራ ጸወታታት ምጽዋትን በዚ ዝስዕብ ዘኣመሰሉ
ሕቶታት ምሕታት: ናብ ቐጻላይ ደረጃ ንምብጻሕ ክንደይ ዝኸውን
ጽሩራት ከድልየኻ ይኽእል?

ዘይፍለጥ/ምስጢራዊ ቁጽሪ
ሓደ ቁጽሪ ኣብ ኣእምሮኻ ሓዝ/ሕሰብ:: ንውላድኻ ፍንጪ
ኣብ ትህበሉ እዋን ናይባዕሉ ገመት ንክህብ ምሕታት፤
ንኣብነት: ናተይ ቁጽሪ ካብ 10 ንላዕሊ የግዳስ ትሕቲ 19
እዩ። ሙሉእ ቁጽሪ እዩ። ሓደ ሓደ ግዘ ደርዘን ይብሃል።
ንዝያዳ ዝከበደ ዓይነት ናይቲ ጸወታ እሞ ነቲ ምስጢራዊ/
ዘይፍለጥ ቁጽሪ ፍንጪ ብምሃብ፤ ናይ ቁጽሪ ምድማር፣
ምቕናስን ምብዛሕ ኣሰራርሓ ክተጠቓልል ትኽእል።

ካብ ጕሓፍ ንዝኣርዩ ምህዳን

ናይ ካርዲ ጸወታ

ኣብ ገዛ ከባቢን ኣትኽልቲ ቦታ ንዘለዉ ነገራት ዝርዝር ምጽሓፍ።
ንኣብነት: ሰለስተ ፍረ ዓካት / gumnuts, ኣርባዕተ ሓመዳዊ
ቆጽሊታት፣ ሓደ ቀይሕ ቆጽሊ፣ ሓሙሽተ ናይ ክዳውንቲ መስቐሊ፣
ክልተ ቀይሕ ናይ ሕንጻ ቁራጻት ከምኡ‘ውን ሓደ ዛዕጐል።

‘ስናፕ’ ዓይነት ጸወታ ተጻወት! ብዛዕባ ቁጽሪታት መምስሳል ዓቢ
ናይ ምምሃር ሜላ እዩ። 10 ቁጽሪ ንምርካብ ዝድመሩ ቁጽሪታት
ንምምስሳል ናይ ምዝካር ጸወታ ተጻወት፤ ንኣብነት፡ 3’ን 7, 4’ን 6,
ከምኡ’ውን 5’ን 5.

ብዳዶ ቁጽሪ ጸወታ
ክልተ (ወይኻዓ ካብኡ ንላዕሊ) ናይ ቁፅሪ ዳዶታት/dice ምጥቓምን
በዞም ቁጽሪታት ብሓባር ናይ ምድማር ምልምማድ ምግባር።
ውላድኻ ብዘይምቁጻር ኣብ ቁጽሪ ንዘሎ ነጥቢታት ንከለሊ
ምትብባዕ።

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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